PENGANTAR

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 20202024, agenda prioritas pembangunan adalah menjawab tantangan bidang kebudayaan
antara lain penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat
dan pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan
potensi ekonominya. Dalam kerangka menguatkan karakter bangsa dapat ditempuh
dengan melihat aras lokal dan setiap sendi kebudayaan di daerah yang bisa dijadikan
sebagai pijakan pendukungan pembangunan nasional.
Balai Arkeologi Provinsi Maluku diharapkan dapat menjalankan peranan melalui
tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan peranan apa saja yang dapat dilaksanakan,
dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Rencana strategis Balai Arkeologi
Provinsi Maluku ini, adalah dokumen perencanan pembangunan bidang arkeologi yang
akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Berisikan visi, misi, tujuan strategis,
sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini mengacu kepada tugas
dan fungsi Balai Arkeologi dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan serta Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional periode 2020-2024. Disusun untuk memberikan arah yang jelas tentang
rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahunan dan
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran
setiap tahun. Dengan disusunnya Renstra Balai Arkeologi Provinsi Maluku tahun 20202024 ini, semua pihak dapat mengawal, mengevaluasi dan memberikan kritik yang
konstruktif guna terlaksananya pembangunan bidang arkeologi di wilayah kerja Balai
Arkeologi Provinsi Maluku.

Ambon, September 2020
Kepala Balai Arkeologi Maluku

Bambang Sugiyanto, S.S
NIP. 196711221998021001
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1

Kondisi Umum
Indonesia merupakan negara kepulauan, sarat dengan khasanah budaya
dengan corak dan ragam yang berbeda, dan memiliki ciri khas tertentu. Hal ini
tercipta karena didukung oleh keberagaman suku bangsa yang mendiami pulaupulau tersebut, sehingga kawasan Nusantara memiliki karekteristik dan keunikan
tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang ada di kawasan
Asia Tenggara dan belahan dunia lainnya.
Demikian juga halnya dengan tinggalan arkeologis yang berasal dari berbagai
masa periodesasi pembabakan sejarah dapat dijumpai di berbagai wilayah di
nusantara, sehingga menjadi daya tarik dan tempat tujuan para peneliti dari manca
negara untuk menggali ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Berbagai
corak dan ragam budaya serta tinggalan arkeologis tersebut adalah aset negara
yang perlu diungkapkan, direkonstruksi, dipublikasikan serta nilai-nilai luhur yang
terkandung di dalamnya perlu dilestarikan serta dikembangkan dalam kerangka
memajukan ilmu pengetahuan (pendidikan) dan memelihara jati diri bangsa
(kebudayaan) serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu wilayah nusantara yang banyak ditemukan sumberdaya arkeologi,
terdapat di kawasan Indonesia Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku
Utara,

sehingga

pembentukan Balai Arkeologi Provinsi Maluku sangatlah

strategis, karena dengan keberadaan institusi ini diharapkan bisa melaksanakan
berbagai tugas dan kegiatan yang terkait dengan kearkeologian atau kegiatan
kebudayaan lainnya.
Untuk

keberlanjutan

pembangunan

kebudayaan

secara

substansi

kearkeologian dalam periode lima tahun mulai 2020-2024, perlu dilakukan
penyusunan rencana strategis (Renstra) yang akan dijadikan sebagai pedoman
dan acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT), rencana kerja dan
anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan penetapan kinerja (PK) setiap
tahun.
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I.2

Landasan Hukum
Keberadaan Balai Arkeologi Provinsi Maluku didasarkan pada landasan hukum
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan Teknologi, Penelitian dan Riset Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
242);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 124);
13. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 22
tahun

2020

Tentang

Rencana

strategis

kementerian

pendidikan

dan

kebudayaan Tahun 2020-2024
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Provinsi Maluku;
15. Renstra Balitbang Tahun 2020-2024.

I.3

Struktur Organisasi
Balai Arkeologi Provinsi Maluku adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan
Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, secara koordinatif
berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dibentuk tahun 1995 dengan
surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 015/ O/1995 tanggal
10 Februari 1995. Dipimpin seorang Kepala Balai dengan eselon III/a, dibantu
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV/a dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut.
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Kepala Balai Arkeologi
(Administrator*)

Kepala Subbagian Tata
Usaha (Pengawas*)
Kelompok
Fungsional
Keterangan:
(*) Administrator dan (*) Pengawas sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Balai Arkeologi Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon, dengan wilayah
kerja meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya, Balai Arkeologi Provinsi Maluku didukung 25 orang pegawai serta
sarana dan prasarana lainnya. Profil ketenagaan serta sarana dan prasarana dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Profil Kepegawaian
No.

Jabatan

Tk.
Pendidikan

Jumlah

Golongan

1.

Kepala Balai

S1

1

IV/c

2.

Kasubbag TU

S1

1

III/c

3.

Peneliti Muda

S2
S2
S1

1
1
1

III/c
III/a
III/a

4.

Peneliti Pertama

S1

1

III/b

5.

Penyusun program,
anggaran dan laporan

S1

1

III/b

6.

Bendahara Pengeluaran

SMA

1

II/d

7.

Verifikator Keuangan

S1

1

III/c

8.

Pengelola BMN

S1

1

III/a

9.

Pengelola Dokumentasi

D3

1

II/d

TMT
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10.
11.
12

Pengadministrasi
kepegawaian
Pengadministrasi
Persuratan
Pengadministrasi sarana
dan prasarana

SMA

1

II/d

SMA

1

II/b

SMA

1

II/d

13.

Pengadministrasi
perpustakaan

SMA

1

II/b

14.

Pengadministrasi keuangan

SMA

1

II/b

15.

Teknisi laboratorium

SMA

1

II/b

16.

Teknisi pemetaan dan
penggambaran

SMA

1

II/c

17.

Pengemudi

SMP

2

I/d
I/d

Jumlah PNS dan CPNS

20

Orang

18.

Satpam

SLTA

2

-

PPNPN

19.

Pramubakti

SLTA

2

-

PPNPN

Jumlah Seluruh Pegawai

24

Orang

Sumber: Data Kepegawaian Balar Provinsi Maluku 2020
*Belum termasuk satu orang pegawai yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan 5egara.

Profil sarana dan prasarana
No.

Uraian

Jumlah

Satuan

1.

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

3.000

M2

2.

Bangunan Gedung Kantor Permanen

960

M2

3.

Kendaraan bermotor roda empat

3

Unit

4.

Kendaraan bermotor roda dua

1

Unit

5.

Meubelair

152

Unit

6.

AC

19

Unit

7.

Komputer PC

5

Unit

8.

Printer

10

Unit

9.

Laptop

11

Unit

10.

Kamera

4

Unit

11.

Infocus

3

Unit

12.

Brankas

2

Unit

13.

Televisi

3

Unit

Sumber: Data BMN Balar Provinsi Maluku 2020
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I.4

Permasalahan dan Potensi
1.4.1 Permasalahan
Secara umum, permasalahan yang dihadapi institusi/ lembaga pemerintah
sejak

bergulirnya

reformasi

hingga

saat

ini

adalah

berkurangnya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang disebabkan perjalanan
sejarah

penyelenggara

pemerintahan

di

masa

lalu.

Tuntutan

dari

masyarakat dan stakeholders terhadap terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governance) dalam pengelolaan negara berbasis kepada tiga
pilar yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya partisipasi masyarakat selaku pengguna
akhir (end user). Dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
diidentifikasi 17 permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan. Secara
khusus, dalam aspek pembangunan ekosistem kebudayaan, ada lima
permasalahan mendasar, yaitu:
1. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa;
2. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
3. Pelestarian warisan budaya belum efektif;
4. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
5. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal;

Dalam lingkup tugas Balai Arkeologi Provinsi Maluku, diidentifikasi beberapa
permasalahan terkait dengan Pengembangan sumber daya kebudayaan
belum maksimal, antara lain:
1. Masih banyak tinggalan budaya masa lampau yang belum tersentuh
karena berbagai faktor keterbatasan terutama SDM, anggaran dan
peralatan;
2. Situs dan tinggalan arkeologis pada umumnya berada di wilayah
terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau alat transportasi sehingga
berdampak terhadap besarnya

biaya

eksplorasi dalam kegiatan

penelitian yang dilakukan; ditambah dengan kondisi cuaca/ iklim yang
sulit diprediksi
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3. Pengembangan hasil penelitian arkeologi belum maksimal;
4. Penyebarluasan informasi hasil penelitian arkeologi belum maksimal,
melalui informasi yang baik dan benar, diharapkan masyarakat dapat
memahami, mengapresiasi dan yang sangat penting adalah ikut-serta
dalam pembangunan; masyarakat bukan hanya sebagai objek (sasaran)
pembangunan tetapi juga sebagai subjek (pelaku) pembangunan itu
sendiri;
5. Kerjasama kemitraan di wilayah kerja belum terjalin dengan baik,
sehingga

penanganan

sumberdaya

arkeologi

masih

berdasarkan

kepentingan masing-masing lembaga/ institusi (pemangku kepentingan);
6. Peran serta masyarakat belum sesuai dengan harapan terutama dalam
upaya perlindungan terhadap kemungkinan rusak dan hilang bendabenda tinggalan arkeologi karena tindakan manusia.

1.4.2 Potensi
Wilayah kerja Balai Arkeologi Provinsi Maluku yang meliputi Provinsi Maluku
dan Maluku Utara memliki potensi tinggalan arkeologis yang cukup besar.
Hal ini dimungkinkan karena letak geografis dan topografis wilayahnya yang
sangat mendukung. Dari data hasil penelitian arkeologi yang pernah
dilakukan bahwa kedua wilayah ini ditemukan berbagai tinggalan arkeologi
dari masa prasejarah, Hindu-Budha, Kolonial dan Islam dengan indikasi
variabelitas temuannya yang beragam, Melalui data tersebut disinyalir
bahwa potensi sumberdaya arkeologi di kedua wilayah ini cukup
menggembirakan. Bahkan tradisi budaya masa lampau ada yang berlanjut
hingga saat ini, keseluruhan merupakan kekayaan khasanah tradisi budaya
masyarakat. Dari keletakan geografis dan topografis wilayah kedua provinsi
ini sangat memungkinkan terjadi persentuhan antara budaya lokal dengan
budaya yang berasal dari Melanesia dan Austronesia.Kondisi tersebut
menjadikan kedua wilayah ini menjadi tujuan para peneliti antropologi dan
arkeologi dari mancanegara untuk melakukan eksplorasi.
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Melalui penggalian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai
luhur budaya bangsa, diharapkan dapat menyaring budaya luar yang masuk
yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara serta sebagai penopang dalam memperkuat jatidiri dan
karakter bangsa.
Dari aspek ekonomi, apabila sumberdaya arkeologi yang dimiliki tersebut
dapat dikelola dengan baik, dapat menggairahkan aktivitas kepariwisataan
(ekonomi) yang akan berdampak terhadap peningkatan penghasilan
masyarakat (kesejahteraan) dan sektor-sektor usaha lainnya.
Dalam kerangka menggali, membina, mengembangkan dan melestarikan
nilai-nilai luhur budaya bangsa, penelitian budaya masa lampau (arkeologis)
semakin penting artinya. Budaya masa lampau terutama yang berkenaan
dengan

tinggalan

arkeologis,

adalah

suatu

objek

yang

dapat

menginformasikan bukti budaya masa lampau atau adanya proses budaya
yang pernah terjadi. Data atau informasi yang terdapat pada benda
tinggalan arkeologis dapat memperkuat legitimasi proses sejarah budaya
masa lampau yang merupakan bagian dari budaya masyarakat yang ada di
masa kini dan masa mendatang.Sejarah budaya masa lampau di Provinsi
Maluku dan Provinsi Maluku Utara juga merupakan bagian integral dari
sejarah budaya Bangsa Indonesia.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan akuntabilitas publik bagi seluruh organisasi pemerintah
diperlukan suatu kerangka tujuan, yang merupakan acuan untuk menjawab setiap
permasalahan yang muncul yang berkenaan dengan peranan yang dapat diberikan
kepada masyarakat dan pemangku lainnya. Peranan yang diberikan sesuai dengan
tugas dan fungsi dan merupakan pengejawantahan makna yang terkandung dalam
tujuan bernegara dan tujuan berbangsa, sebagaimana yang tertuang dalam
Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 serta tujuan pemerintah. Berkaitan dengan
hal tersebut di atas, Balai Arkeologi Provinsi Maluku menyusun rencana kinerja
selama lima tahun dalam rencana strategis 2020 s.d. 2024.

II.1 Visi
Visi Balai Arkeologi Provinsi Maluku untuk periode lima tahun (2020 - 2024)
“Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi yang berdaya
guna dalam meningkatkan ilmu pengetahuan (pendidikan) serta menjaga dan
memelihara jati diri dan karakter bangsa”

Upaya pencapaian visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:
II.2 Misi

Misi tersebut memiliki makna tertentu, secara khusus dalam misi yang keempat
yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Balai Arkeologi P r o v i n s i
M a l u k u adalah:
Misi Balai Arkeologi Provinsi Maluku untuk periode lima tahun (2020 – 2024)
a. Mewujudkan data arkeologi yang akurat di wilayah kerja melalui penelitian
arkeologi yang berkesinambungan
b. Membangun

jati

diri

dan

karakter

bangsa

melalui

pemasyarakatan

pengembangan hasil penelitian arkeologi
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c. Membuat rekomendasi hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatan
sumber daya arkeologi
d. Melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan arkeologi dengan
pemangku kebijakan di wilayah kerja

Tujuan Strategis
Tujuan Strategis Balai Arkeologi Provinsi Maluku:

“Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan
kebudayaan”

Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan rumusan secara spesifik,
terukur dalam kurun waktu tertentu. Rumusan Sasaran Strategis Balai Arkeologi
Provinsi Maluku tahun 2020 s.d. 2024, yaitu:
"Tersedianya hasil Penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan

dalam pelerstarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan"

Dalam sasaran strategis dirancang indikator sasaran dengan tujuan untuk
dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengukur tingkat pencapaian keberhasilan
pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat
capaian (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu
atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) periode tahun 20202024 Balai Arkeologi Provinsi Maluku antara lain:
a. Meningkatnya dokumen hasil penelitian arkeologi
b. Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatan
sumber daya arkeologi
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c. Meningkatnya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hasil
penelitian arkeologi
d. Meningkatnya penyebarluasan informasi dan terbitan arkeologi
e. Meningkatnya kerja sama penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah
kerja
f. Meningkatnya dukungan tata kelola

Secara garis besar, dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
tersebut, Kemdikbud menganut tata nilai sebagai berikut:
1. Integritas
2. Kreatif dan Inovatif
3. Inisiatif
4. Pembelajar
5. Menjunjung Meritokrasi
6. Terlibat Aktif
7. Tanpa Pamrih
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM KEGIATAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbud
Arah kebijakan Kemdikbud dalam pembangunan ekosistem kebudayaan ialah;
”Terwujudnya

Indonesia

maju

yang

berdaulat,

dan

berkepribadian,

berlandaskan gotong royong’’
1. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya, dengan strategi:
a. Membangun

SDM

pekerja

keras

dan

dinamis,

produktif,

terampil,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama
dan talenta global.
b. Pengembangan

rumah

budaya

nusantara

di

dalam

negeri

dan

pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri
c. Peningkatan promosi budaya antar provinsi dan promosi budaya Indonesia
ke mancanegara
d. Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia
2. Mengembangkan sumber daya kebudayaan, dengan strategi:
a. Peningkatan kualitas insan kebudayaan melalui revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan
b. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas
c. Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan
d. Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan
e. Penelitian dan pengembangan arkeologi nasional
f. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah serta
pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.
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Strategi Kemdikbud terkait dalam rangka Penguatan Budaya, Bahasa dan
Pendidikan
Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya,
bahasa, dan pendidikan karakter adalah:
a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek
utama pendidikan karakter;
b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
c. cagar budaya terkelola dengan baik;
d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan
terlaksana dengan baik; dan
e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya,
dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter
Membangun identitas kebangsaan dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia,
yang memiliki ciri sebagai berikut:
a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk
serta multi budaya;
c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan
menghormati penegakan 13yste;
e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar;
dan
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f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks 14 yste bangsa Indonesia
yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di
luar satuan pendidikan.

Strategi Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa
dalam pendidikan adalah:
1. Melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran
seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
2. Melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran,
terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan
Pendidikan Agama);
3. Melakukan

penguatan

dan

pemutakhiran

konten-konten

sejarah

untuk

memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa
Indonesia;
4. Mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang
berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem
kebudayaan di Indonesia;
5. Memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan
kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang
menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
6. Melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada
nilainilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan
adaptasi praktis di dunia modern; dan
7. Membantu pengembangan muatan 14yste – terutama bahasa daerah – dengan
penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat yste.
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Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar
budaya adalah:
1. Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan
cagar budaya secara 15ystem15c;
2. Menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah
daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar
konservasi budaya UNESCO; dan
3. memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan
juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata,
tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya

Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1) ekosistem pendidikan;
(2) guru;
(3) pedagogi;
(4) kurikulum; dan
(5) 15ystem penilaian.

III.2 Program Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud memiliki
program sebagai berikut;
1. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum
2. Terwujudnya sistem perbukuan nasional
3. Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik
pembelajaran
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4. Meningkatnya jumlah, kuliatas, dan relevansi penelitian pendidikan dan
kebudayaan

Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
b. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan
nasional
c. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang
inklusif
d. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
e. Meningkatnya kemahiran penutur Bahasa Indonesia
f. Meningkatnya budaya literasi
g. Meningkatnya daya hidup Bahasa daerah
h. Meningkatnya peran Bahasa Indonesia di kancah internasional

III.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi
1. Meningkatkan jumlah kualitas dan relevansi penelitian bidang Kebudayaan
Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam
pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan.
Penelitian Arkeologi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
data dan informasi arkeologi yang berkaitan dengan pemahaman kehidupan
masyarakat masa lalu.
(Mengacu UU No 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 1 ayat 6)
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Hasil penelitian arkeologi adalah data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan
penelitian arkeologi dan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dapat
dimanfaatkan untuk rekomendasi kebijakan publik, serta dapat dijadikan sebagai
bahan penulisan buku ilmiah.
2. Meningkatkan perwujudan penggubahan hasil penelitian menjadi kegiatan
“Rumah Peradaban’’ yang menyasar publik luas
Rumah Peradaban merupakan kegiatan pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi
sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui Kegiatan Destinasi
Pendidikan, Alat Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan
1. Destinasi Pendidikan digunakan untuk mengenalkan situs arkeologi kepada
siswa. Kegiatan ini mendukung program merdeka belajar.
2. Alat Peraga Pendidikan digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat
bantu ajar mengenai peradaban di masa lampau.
3. Buku Pengayaan digunakan sebagai referensi pembelajaran di sekolah demi
menumbuhkan kecintaan siswa pada warisan budaya leluhur.
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III.4 Rencana Kerja Balai Arkeologi Provinsi Maluku
KEGIATAN
Penelitian dan
pengembangan
bidang
arkeologi

SASARAN
Tersedianya
hasil Penelitian
arkeologi yang
berkualitas dan
dimanfaatkan
dalam
pelerstarian
serta pemajuan
pendidikan dan
kebudayaan

INDIKATOR

SATUAN

2020

2021

TARGET
2022

2023

2024

a. Jumlah hasil penelitian
arkeologi

Laporan

7

7

7

7

7

b. Jumlah rumah peradaban
sebagai media pengembangan
hasil penelitian arkeologi

Rumah
Peradaban

2

2

2

2

2
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN USULAN PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja
Untuk merealisir tujuan dan sasaran strategis tahun 2020 s.d. 2024 direncanakan
target kinerja setiap tahun anggaran sebagai berikut.

Kegiatan
Penelitian
dan
pengembangan arkeologi

Sasaran
Kegiatan (SK)
Tersedianya hasil
Penelitian
arkeologi yang
berkualitas dan
dimanfaatkan
dalam pelerstarian
serta pemajuan
pendidikan dan
kebudayaan

Indikator
Kinerja
Kegiatan (IKK)
Jumlah hasil
penelitian
arkeologi

Target
Aktivitas

Satuan

2020

2021

2022

2023

2024

2

2

2

2

2

Penelitian arkeologi
Sejarah (Islam dan
Kolonial)

2

2

2

2

2

Penelitian arkeologi
Arkeologi Publik

3

3

3

3

3

Koordinasi Daerah
Penelitian

2

6

6

7

7

Evaluasi hasil
penelitian arkeologi

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

450

1100

1200

1300

1400

Penelitian arkeologi
prasejarah

Dok

Jumlah Rumah
Peradaban
sebagai media
pengembangan
hasil penelitian
arkeologi

Dokumen Rumah
Peradaban sebagai
media pemanfataan
hasil penelitian
arkeologi.

Dok

Jumlah
dokumen
komulatif
informasi hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi.

Penerbitan Kapata
(Jurnal);
Buku Pengayaan;
Buku Output Laporan
penelitian

Eksemplar

Pameran arkeologi

Orang

1000

1200

1300

1400

Sosialisasi arkeologi

Orang

300

400

500

500

Orang

200

250

300

350

Seminar arkeologi
Jumlah
rumusan
kebijakan dan
rekomendasi
penelitian dan
pengemabngan
arkeologi. Serta
kerjasama
kemitraan di
wilayah kerja.

Dokumen ususlan
rekomendasi
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

Dokumen

7

7

7

7

7

Dokumen Kerjasama
kemitraan di wilayah
kerja

Dokumen

2

2

2

2

2
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Jumlah
dokumen dan
perencanaan
dan anggaran
keuangan,
kepegawaian,
BMN dan
evaluasi kinerja
yang sesuai
dengan
peraturan dan
perundangan
yang berlaku

Dokumen
perencanaan dan
anggaran

Jumlah bulan
untuk layanan
perkantoran

Pembayaran gaji dan
tunjangan PNS

1

1

1

1

1

Dokumen evaluasi
kinerja

1

1

1

1

1

Dokumen pengadaan
BMN

1

1

1

1

1

Dokumen peningkatan
kompetensi SDM

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Penyelenggaraan
operasional dan
pemeliharaan
perkantoran

Dokumen

Layanan
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IV.2 Usulan Pendanaan
Untuk mengimplementasikan Renstra 2020 s.d. 2024, diperlukan alokasi anggaran
dalam mendukung program dan kegiatan, dengan estimasi dalam tabel berikut:

Kegiatan

Sasaran
Kegiatan (SK)

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
Jumlah dokumen
hasil penelitian
arkeologi lintas
disiplin dan tematis

Penelitian
dan
pengembangan bidang
arkeologi

Tersedianya hasil
Penelitian
arkeologi yang
berkualitas dan
dimanfaatkan
dalam pelerstarian
serta pemajuan
pendidikan dan
kebudayaan

2020
840.000

Usulan Anggaran
(dalam ribuan Rp)
2021
2022
2.210.000
2.210.000

2023
2.390.000

2024
2.390.000

Jumlah rumah
peradaban sebagai
media
pemanfaatan hasil
penelitian arkeologi

409.000

700.000

700.000

800.000

1.000.000

Jumlah informasi
hasil penelitian dan
pengembangan
arkeologi

100.000

1.300.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

0

0

0

0

0

450.000

500.000

600.000

700.000

800.000

3.700.000

4.500.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

Jumlah rumusan
kebijakan dan
rekomendasi
penelitian dan
pengembangan
arkeologi, serta
kerjasama
kemitraan di
wilayah kerja.
Jumlah layanan
dan anggfaran,
keuangan,
kepegawaian dan
BMN dan Evaluasi
kinerja yang
sesuaia dengan
peraturan
perundangan yang
berlaku.
Layanan
perkantoran
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BAB V
PENUTUP

Dalam Renstra Balai Arkeologi Provinsi Maluku periode 2020-2024, telah
ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan berbagai indikator kinerja,
secara keseluruhan memberikan arah dan target yang jelas dan terukur, yang akan
dicapai selama lima tahun. Oleh karena itu, penjabaran Renstra tersebut setiap tahun
dituangkan dalam rencana kinerja (Renja) dan rencana kinerja tahunan (RKT) dengan
pemilihan prioritas dalam aktivitas kegiatan. Dokumen Renstra ini juga merupakan
komitmen Bersama semua pihak yang ada di Balai Arkeologi Provinsi Maluku, untuk
diwujudkan melalui program, kegiatan dan anggaran setiap tahun.
Keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasi isi dokumen Renstra ini
merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, oleh karena itu tata nilai yang telah dianut
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu juga diterapkan dalam lingkungan
Balai Arkeologi Provinsi Maluku, yaitu: (1) Memiliki integritas (2) Kreatif dan Inovatif (3)
Inisiatif (4) Pembelajar (5) Menjunjung meritokrasi (6) Terlibat aktif dan (7) Tanpa
pamrih. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan organisasi, tidak menutup
kemungkinan Renstra ini akan mengalami perubahan (Revisi) karena berbagai faktor,
terutama yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, secara khusus
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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